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До проекту Закону
(реєстр. № 9163 від 04.10.2018)










ВИСНОВОК
	на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про фінансування охорони здоров'я та загальнообов'язкове медичне страхування в Україні», внесеного народними депутатами України Шипком А.Ф., Бахтеєвою Т.Д. та іншими народними депутатами України (всього 6 підписів) (реєстр. № 9163 від 04.10.2018), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам
Комітет на засіданні 5 лютого 2019 року (протокол № 140) розглянув  лист голови Комітету з питань охорони здоров’я Богомолець О.В. від             2 січня 2019 року № 04-25/03-4(723) щодо надання експертного висновку Комітету на проект Закону України «Про фінансування охорони здоров'я та загальнообов'язкове медичне страхування в Україні», внесений народними депутатами України Шипком А.Ф., Бахтеєвою Т.Д. та іншими народними депутатами України (всього 6 підписів) (реєстр. № 9163 від 04.10.2018), на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, за дорученням Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, за зверненням головного комітету, голови або першого заступника головного комітету чи з власної ініціативи комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, розглядає законопроект, проект іншого акта та готує експертний висновок на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 
Такий експертний висновок додається до висновку головного комітету і має бути поданий в 21-денний строк з дня отримання законопроекту, проекту іншого акта для надання висновку.
У межах предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 4 грудня                  2014 року № 22-VIII, Комітет зазначив таке.
Проект Закону України «Про фінансування охорони здоров'я та загальнообов'язкове медичне страхування в Україні» внесено народними депутатами України Шипком А.Ф., Бахтеєвою Т.Д. та іншими народними депутатами України (всього 6 підписів) (реєстр. № 9163 від 04.10.2018). Метою поданого проекту Закону України, зокрема, є визначення правових та економічних принципів, а також організаційних та фінансових механізмів фінансування системи охорони здоров’я загалом та здійснення загальнообов’язкового медичного страхування в Україні. Поданий законопроект також визначатиме мету і принципи загальнообов’язкового медичного страхування, суб’єктів і учасників загальнообов’язкового медичного страхування, їх права та обов’язки, кошти системи загальнообов’язкового медичного страхування.
Комітет зазначив, що законопроект (реєстр. № 9163) внесено на реєстрацію разом з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та  електронним файлом. Головним комітетом з його підготовки і попереднього розгляду визначено Комітет з питань охорони здоров’я.
Водночас Комітет зауважив, що на розгляді Верховної  Ради України перебувають альтернативні проекти законів України: «Про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування в Україні» (реєстр.                     № 4981 від 14.07.2016), внесений народними депутатами України                  Шипком А.Ф., Розенблатом Б.С., Поляковим М.А.; «Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування» (реєстр. № 4981-1 від 18.07.2016), внесений народним депутатом України Мусієм О.С.; «Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні» (реєстр. № 4981-2 від 02.08.2016), внесений народним депутатом України Богомолець О.В. 
У проекті закону України «Про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування в Україні», внесеному народними депутатами України                     Шипком А.Ф., Розенблатом Б.С., Поляковим М.А.  (реєстр. № 4981), згідно з преамбулою законопроекту, пропонується визначити «правові та економічні принципи, а також організаційні та фінансові механізми здійснення обов’язкового медичного страхування в Україні. Метою проекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є «покращення системи охорони здоров’я шляхом збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на фінансування системи, за рахунок страхових платежів, а також підвищення ефективності використання існуючих ресурсів за рахунок забезпечення об’єктивного обліку наданої в державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги та медичних послуг». 
Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Верховної Ради України у картці проходження законопроекту (реєстр. № 4981), головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту визначено Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, якому 18 липня 2016 року направлено законопроект на розгляд. До законопроекту (реєстр. № 4981) у період з 18 липня по 2 серпня 2016 року внесено два альтернативні законопроекти (реєстр. №№ 4981-1, 4981-2). 
Проект Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування», внесений народним депутатом України Мусієм О.С. (реєстр. № 4981-1), «визначає принципи, правові, організаційні та фінансові засади і механізми функціонування загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування громадян в Україні».
Проект Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні», внесений народним депутатом України Богомолець О.В. (реєстр. № 4981-2), як зазначено у преамбулі до законопроекту, «визначає правові та економічні принципи а також організаційні та фінансові механізми здійснення обов’язкового державного медичного страхування в Україні». 
Проекти законів (реєстр. №№ 4981-1, 4981-2) внесені на реєстрацію згідно з частинами першою, другою та шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з проектами постанов, які пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами розгляду законопроектів, пропозиціями щодо кандидатур доповідачів на пленарному засіданні, пояснювальними записками, порівняльними таблицями та електронними файлами. 
Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Верховної Ради України у картках проходження зазначених законопроектів, головним з підготовки і попереднього розгляду цих законопроектів також визначено Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, який  на засіданні 5 жовтня 2016 року разом з основним проектом Закону України (реєстр № 4981), розглянув і альтернативні законопроекти і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування в Україні (реєстр. № 4981), поданий народними депутатами України                 Шипком А.Ф., Розенблатом Б.С., Поляковим М.А. 
Проект Закону України «Про фінансування охорони здоров'я та загальнообов'язкове медичне страхування в Україні», внесений народними депутатами України Шипком А.Ф., Бахтеєвою Т.Д. та іншими народними депутатами України (всього 6 підписів) (реєстр. № 9163) зареєстрований Апаратом Верховної Ради України 4 жовтня 2018 року,  головним комітетом з підготовки і попереднього розгляду зазначеного законопроекту визначено Комітет з питань охорони здоров’я. 
Комітет зазначив, що цей законопроект містить норми щодо медичного страхування і є альтернативним до законопроектів реєстр. №№ 4981, 4981-1, 4981-2 та зареєстрований з порушенням строків для внесення альтернативних законопроектів. 
Водночас, згідно з Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 4 грудня 2014 року № 22-VIII, питання державного соціального страхування та запровадження соціального медичного страхування належать до предмета відання Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, а тому при визначенні головного комітету з підготовки і попереднього розгляду законопроекту (реєстр. № 9163) мав бути визначений головним Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.
Комітет зауважив, що правова позиція Комітету полягає в тому, що у разі виникнення спірних питань щодо наявності підстав для реєстрації альтернативних законопроектів, вони мають спрямовуватись до головного комітету відповідно до предмета відання, який і буде визначати його на предмет  альтернативності.
Крім того, у разі реєстрації законопроектів, головний комітет має право застосувати механізм, передбачений положеннями статті 94 Регламенту Верховної Ради України щодо рекомендації Голові Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першому заступнику, заступнику Голови Верховної Ради України про повернення внесених законопроектів, проектів інших актів суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, або, відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, головний комітет може звернутися до комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, для надання експертного висновку на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 
Комітет при опрацюванні всіх зазначених у листі голови Комітету з питань охорони здоров’я Богомолець О.В. законопроектів, а саме: «Про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування в Україні», внесеного народними депутатами України Шипком А.Ф., Розенблатом Б.С.,             Поляковим М.А. (реєстр. № 4981), «Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування», внесеного народним депутатом України Мусієм О.С. (реєстр. № 4981-1), «Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні», внесеного народним депутатом України Богомолець О.В. (реєстр. № 4981-2) та «Про фінансування охорони здоров'я та загальнообов'язкове медичне страхування в Україні», внесеного народними депутатами України Шипком А.Ф., Бахтеєвою Т.Д. та іншими народними депутатами України (всього 6 підписів) (реєстр. № 9163), дійшов висновку, що всі вони містять положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин стосовно запровадження соціального медичного страхування і є альтернативними, тому законопроект (реєстр. № 9163) зареєстрований з порушенням строків подання альтернативних законопроектів, передбачених частиною другою статті 100 Регламенту Верховної Ради України. Разом з тим зауважено, що головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту (реєстр. № 9163) визначений головним Комітет з питань охорони здоров’я.
Крім того, за інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, Комітет з питань охорони здоров’я вже розглянув проект Закону України (реєстр. № 9163) (висновок цього Комітету від                     4 грудня 2018 року) та рекомендував Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України. Крім того, цей законопроект включено до ІІ розділу проекту порядку денного десятої сесії Верховної Ради України, відповідно до пропозицій Комітету з питань охорони здоров’я.
Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив цей експертний висновок та прийняв рішення направити його Голові Верховної Ради України в порядку інформування та комітетам з питань охорони здоров’я та з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. 





Перший заступник
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